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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
1. CE-2. Resoldre problemes de Matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i d'altres, tot planificant-ne la
resolució en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.
2. CE-3. Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadístic, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica,
optimització o d'altres, per a experimentar en Matemàtiques i resoldre problemes.
3. CE-4. Desenvolupar programes informàtics que resolguin problemes matemàtics, tot fent servir per a cada cas
l'entorn computacional escaient.
Genèriques:
4. CB-1. Demostrar posseir i comprendre coneixements de l'àrea de les Matemàtiques, construïts a partir de la base de
l'educació secundària general i a un nivell que, tot recolzant-se en llibres de text avançats, inclogui també alguns
aspectes que impliquin coneixements provinents de l'avantguarda de l'estudi de les Matemàtiques i de les seves
aplicacions a la ciència i a la tecnologia.
5. CB-2. Saber aplicar d'una forma professional els coneixements matemàtics al seu treball i posseir les capacitats que,
a l'àrea de les Matemàtiques i en les seves aplicacions a la ciència i a la tecnologia, s'acostumen a demostrar
mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
6. CB-3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants, a l'àrea de les Matemàtiques i en les seves
aplicacions, per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
7. CG-1. Comprendre i emprar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps
de la Matemàtica, de construir argumentacions, d'elaborar càlculs i de transmetre els coneixements matemàtics
adquirits.
8. CG-2. Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la Matemàtica.
9. CG-3. Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic en termes d'altres ja coneguts i ser capaç de fer servir
aquest objecte en contextos diferents.
10. CG-4. Saber abstreure les propietats estructurals (dels objectes matemàtics, de la realitat
observada i d'altres àmbits), distingint-les de les que només són ocasionals. Poder comprovar-les amb demostracions
o refutar-les mitjançant contraexemples, així com identificar errors en els raonaments incorrectes.
12. CG-6. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió
crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixement.
Transversals:
11. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió
crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
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Metodologies docents
Hi haurà classes de teoria i classes de laboratori.
A les classes de teoria es presentaran i es desenvoluparan els
continguts de l'assignatura. En particular, es mostraran els
algorismes i estructures de dades i la seva implementació, i es
proposaran i resoldran problemes relacionats. Per això es disposarà
d'una extensa col·lecció d'exercicis.
A les classes de laboratori es demanarà que els alumnes escriguin
programes que resolguin problemes de tipus algorísmic, fent servir
els coneixements vistos a les classes de teoria. Per poder
comprovar la correctesa dels programes escrits, els alumnes
disposaran d'accés a un sistema de correcció automàtica dels
programes demanats.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L'objectiu d'aquesta assignatura és doble. Per una banda, l'alumne
ha d'aprendre alguns dels algorismes més importants, juntament amb
els esquemes algorísmics bàsics per a la resolució de problemes
diversos, així com les tècniques per calcular l'eficiència de les
solucions trobades. Aquests coneixements li haurien de permetre
tractar amb una gran quantitat de problemes que sorgeixen en un
context matemàtic. A tall d'exemple, ser capaç de generar de forma
exhaustiva objectes combinatoris, o enumerar aquests objectes
eficientment, o resoldre els problemes més coneguts sobre grafs.
El segon objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne sigui capaç
de fer servir un llenguatge de programació actual (en el nostre
cas, C++ juntament amb la biblioteca estàndard STL) per implementar
aquests algorismes de manera correcta, eficient i elegant. Amb
aquest objectiu en ment, els professors mostraran a classe de
teoria o laboratori com programar els algorismes que es vegin
durant el curs, i exigiran a classe de laboratori que els alumnes
siguin capaços de fer el mateix.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 187h 30m

Hores grup gran:

45h

24.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

30h

16.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

112h 30m
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Continguts

COST DELS ALGORISMES
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Notació asimptòtica. Anàlisi del cost dels algorismes iteratius i recursius. Recurrències.

ESQUEMES ALGORÍSMICS
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Força bruta. Divideix-i-venceràs. Algorismes voraços. Programació dinàmica.

ÚS D'ESTRUCTURES DE DADES BÀSIQUES
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Piles i cues. Cues de prioritats. Conjunts i diccionaris.

IMPLEMENTACIÓ D'ESTRUCTURES DE DADES BÀSIQUES
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Heaps. Taules de dispersió. Arbres de cerca balancejats. MF-sets.

ALGORISMES SOBRE GRAFS
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Representació. Recorreguts en amplada i profunditat, connectivitat. Camins òptims. Arbres generadors mínims.
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Sistema de qualificació
La qualificació es calcularà com 2T/5 + 2L/5 + P/5, on T és la nota
de teoria, L és la nota de laboratori, i P és la nota de
pràctiques. Les tres notes s'obtenen de forma independent.
Per calcular la nota de teoria, es faran dos exàmens de tipus
convencional sobre paper, on es comprovarà els coneixements de
l'assignatura i la capacitat de resoldre problemes relacionats. Es
farà un examen parcial i un examen final. Siguin PT i FT les notes
respectives. Llavors T = Màxim(PT/3 + 2FT/3, FT).
Els dos exàmens de laboratori es faran davant ordinador, i es
demanarà que els alumnes programin la solució a diversos problemes
algorísmics. Es valorarà principalment que el programa proposat
sigui correcte, eficient, clar, i que faci servir els esquemes
algorísmics i les estructures de dades adients. Sigui PL la nota de
l'examen parcial de laboratori, i FL la nota de l'examen final de
laboratori. Llavors L = Màxim(PL/3 + 2FL/3, FL).
Addicionalment, hi haurà una nota de pràctiques, la qual es
calcularà fent la mitjana de les notes de les pràctiques avaluades
durant el curs.

Addicionalment, hi haurà dos exàmens extraordinaris al juliol per als estudiants suspesos: un per a l'apartat T i un altre
per a l'apartat L. La nota P serà l'obtinguda durant el curs regular.
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